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Leão ainda espera 106 mil
moradores da Baixada

Segundo levantamento da Receita Federal, boa parte dos contribuintes da região não enviou a declaração de
Imposto de Renda Prazo termina dia 30 No ano passado, Baixada Santista teve 338.309 declarantes {pág 07}

‘Sete Dias com Marilyn’
estreia nos cinemas com Michelle
Williams como protagonista {pág 10}

Votação unânime

Supremo
mantém cotas
raciais nas
universidades

Ação movida pelo DEM contra
sistema de reserva de 20% das
vagas foi derrubada {pág 04}

Vale a pena 
trocar dívida de
carro de banco?

Apesar da queda de juros 
anunciada, nem sempre é 
vantajoso migrar débitos {pág 08}

Filme mostra a 
vida de Marilyn
sem glamour

Mín 23°C
Máx 26°C

SANTOS
Sexta-feira, 
27 de abril de 2012

Edição nº 569, ano 3

Monomotor perdeu contato com a torre 
na tarde de ontem com duas pessoas a bordo

Destino era aeroporto de Itanhaém {pág 03}

Avião desaparece
em Guarujá

Chuva derrubou árvores e causou transtornos ontem: tempo no feriadão será fechado {pág 03}

Tempo fechado

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

ACELERA!
CARROS DA INDY 

VOAM A 300 KM/H
NESTE DOMINGO

{págs 14 e 15}
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A Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Pediátrica
do Hospital Guilherme Ál-
varo deverá ser aberta em
20 dias. A informação
partiu da direção do HGA,
após reunião realizada
ontem entre os vereado-
res e representantes do
local. A unidade está fe-
chada há 10 meses para
reforma. Na manhã de
ontem, vereadores visita-
ram o local. 

"Não poderíamos abrir
a UTI antes da reforma
terminar. No decorrer das
obras ocorreram alguns
problemas estruturais. Ti-
vemos que quebrar pare-
des, refazer piso, toda
parte de elétrica e hidráu-
lica, rede de oxigênio.
Além disso, durante a
obra conseguimos verba
para comprar equipamen-
tos de última geração,
pois os nossos eram mui-

to antigos. Isso depende
de licitação e demora", ex-
plicou a diretora técnica
do hospital, Vera Lúcia Pi-
nheiro Augusto.

Segundo a diretora, a
reforma no local já foi

concluída e os equipa-
mentos já foram compra-
dos. A única pendência é
a falta de profissionais
qualificados. Ontem, fun-
cionários já começaram a
ser treinados para atuar
no setor. "Alguns profis-
sionais se aposentaram,
outros estão de licença. A
UTI que possui oito leitos,
tem uma equipe completa
de 32 profissionais. Nós
estamos realocando fun-

cionários do próprio hos-
pital para atuar na UTI,
além de outros novos pro-
fissionais que acabarão
nos dando um gás a mais
após o concurso que ocor-
re em julho. Eles estão
sendo treinados porque é
uma norma com os novos
equipamentos", explicou. 

Unidade está fechada há 10 meses para reforma Novos equipamentos foram adquiridos 

ANA PAULA SANTOS
METRO SANTOS

PRAIA GRANDE

20 toneladas
de lixo são 
retiradas
de mangue
Cerca de 20 toneladas
de lixo foram retira-
dos de um mangue
localizado próximo
ao Morro Xixová, no
Bairro Sítio do Cam-
po, em Praia Grande.
Do total de material
retirado, 5.100 quilos
são produtos reciclá-
veis, como garrafas
de vidro e pet, peda-
ços de alumínio e
plásticos, que foram
encaminhados para a
Cooperativa de Cole-
tores de Materiais Or-
gânicos e Inorgânicos
“Nova Vida”, a Coo-
pervida. O restante,
15.400 quilos de ma-
terial não inutilizá-
vel, foi levado para 
o transbordo munici-
pal. Para realizar o
serviço, foram neces-
sários dois dias de
trabalho, com a parti-
cipação de oito fun-
cionários, dois cami-
nhões e uma pá car-
regadeira. 

METRO SANTOS

FRED CASAGRANDE / METRO SANTOS

Cubatão vira 

cenário de 

minissérie de TV

Cubatão é cenário para a gravação da minissérie Linha de Frente – pro-
duzida pela produtora Querô Filmes e que ainda não tem data e local
para ir ao ar.  Em oito episódios, a produção dirigida por Nildo Ferreira,
vai retratar o cotidiano de cinco jovens que vivem na periferia do litoral
paulista. Por meio da visão das personagens, que se revezam como
protagonistas em cada capítulo, será apresentado uma história princi-
pal em que o telespectador será convidado a refletir sobre as atitudes
tomadas na adolescência, que acabam influenciando no futuro. 

Luz, câmera, ação!

Ontem, as gravações da minissérie ocorreram no Centro de Cubatão

SÃO VICENTE

Vereador
deve ser
solto hoje 
O vereador de São Vi-
cente Marcelo Correia
conseguiu o relaxamen-
to da prisão no final da
tarde de ontem. A deci-
são partiu do juiz da 1ª
Vara Criminal de Praia
Grande, Vinícius Peluso,
que entendeu “não ter
indícios suficientes da li-
gação do vereador com
o tráfico de drogas”.
Em razão do horário da
decisão, o parlamentar
deverá ser solto na tarde
de hoje. 
O parlamentar está no
Centro de Detenção Pro-
visória de Praia Grande
junto com outros seis
acusados de associação
ao tráfico. As investiga-
ções do suposto envolvi-
mento continuam. 
Um homem chamado
Rinaldo Bispo dos San-
tos, que comandava o
tráfico de drogas em
Praia Grande, se identifi-
cou como assessor do
vereador. As prisões fo-
ram feitas após mais de
um ano de investigação.

METRO SANTOS

UTI Pediátrica do HGA
será reaberta em 20 dias

8 é o número de 
leitos que a UTI

Pediátrica do HSA 
possui, segundo a 
diretora da unidade. 

Cotações
Dólar

+ 0,10%
(R$ 1,88)

+ 0,47%
(R$ 2,49)

Euro

Bovespa Selic
(9%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+ 0,72%
(62.198 pts)
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A chuva que caiu na tarde
de ontem em Santos causou
estragos. Sete árvores caí-
ram, 16 semáforos pararam
de funcionar, o que causou
caos no trânsito e alguns lo-
cais ficaram sem energia
elétrica. 

As quedas das árvores
causaram destruição. O
principal prejuízo foi na
rua Evaristo da Veiga, cujo
tronco caiu em cima de um
carro, causando estragos na
calçada. 

Previsão do tempo 
Para quem vai folgar no fe-
riado prolongado, o tempo
será de chuva. De acordo
com o metereologista José
Paulo Gonçalves, do
CPTEC/Inpe (Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos
Climáticos) o clima será de

instabilidade, com possibili-
dades de chuvas isoladas.
Com a chuva que caiu on-
tem, a temperatura caiu oito
graus. No entanto, a tendên-
cia é que suba no feriado.

Travessia de balsa
A Dersa (Desenvolvimento
Rodoviário S/A) prevê au-
mento médio de 4% no
tráfego de veículos nas
travessias litorâneas nos

feriados do Dia do Traba-
lho, entre hoje e terça-fei-
ra, em comparação com o
mesmo período do ano
passado.

METRO SANTOS
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Etec Santos
ganha curso
sobre porto
O governo estadual anun-
ciou ontem um novo curso
da Etec: Portos, já disponí-
vel no vestibulinho do
meio do ano. O técnico em
portos é o profissional que
atua na operação portuá-
ria, trabalha no agencia-
mento de embarcações, en-
caminha procedimentos de
importação, entre outros.
As aulas serão ministradas
no Etec Dona Escolástica
Rosa - Extensão EE Padre
Bartolomeu de Gusmão. In-
formações: http://www.cen-
tropaulasouza.sp.gov.br/cu
rsos/etec/

METRO SANTOS

Avião monomotor 
desaparece na Enseada
Na tarde de ontem o GBMar
(Grupamento de Bombeiros
Marítimos), pertencente à
Polícia Militar, recebeu o co-
municado do desapareci-
mento de um avião mono-
motor, informação confir-
mada mais tarde pela Base
Aérea. A aeronave, que ti-

nha como destino o aero-
porto de Itanhaém, pode ter
caído na praia da Enseada. 

De acordo com informa-
ções do GBMar, o acidente
teria ocorrido por volta das
16h35 de ontem, a 700 me-
tros da costa. 

Até o fechamento desta

edição, não havia sido en-
contrado nenhum vestígio
do equipamento. O mau
tempo com chuva e mar
agitado atrapalharam as
buscas realizadas pelo Cor-
po de Bombeiros. 

A aeronave modelo P-28
Alfa, fabricado pela Neiva

Embraer, saiu do Aeroclube
Sorocaba para fazer um so-
brevoo em Guarujá. O mo-
nomotor, com capacidade
para três pessoas, era pilota-
do por um jovem de 19
anos, que fazia pela primei-
ra seu voo longo. A instrutu-
ra do piloto também estava

na aeronave.
O último contato do pilo-

to com a Base Aérea ocorreu
por volta das 14h40. Segun-
do o órgão, a pessoa que
conduzia a aeronave teria
informado que as condições
do tempo estavam ruins.

METRO SANTOS

Avião tinha como destino o Aeroporto de Itanhaém Segundo informações da polícia,
aeronave era pilotada por um jovem de 19 anos A instrutora também estava no voo

Árvore caiu e estragou carro estacionado na rua Evaristo da Veiga

FOTOS: FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Chuva alagou ruas no bairro do Gonzaga

Lar das 
Moças Cegas
realiza feira 
SOLIDARIEDADE. O Lar das
Moças Cegas realiza a 1ª
Feira das Mães, de 2 a 4
de maio, das 10h às 19h,
no salão de festas, com
várias opções para pre-
sentes. A entrada, gratui-
ta, é pela rua Carvalho
de Mendonça, 229. Os vi-
sitantes poderão conferir
vinte estandes que irão
vender bolsas, sapatos,
peças em tricô, bijute-
rias e artesanato, entre
outros itens, a preços
acessíveis. A renda será
revertida para a entida-
de,  que atende 600 alu-
nos, sendo 200 na área
de reabilitação e 400 no
setor de baixa visão. In-
formações pelo telefone:
3226-2760.

METRO SANTOS

Imagem de
Fátima chega
domingo
FÉ. A Imagem Peregrina
de Nossa Senhora de Fá-
tima, vinda diretamente
de Portugal, chegará a
Santos no domingo. A
imagem ficará na cidade
até o dia 13 de maio. A
programação no domin-
go começa às 8h, com
carreata até a Catedral
Diocesana. No caminho,
a imagem da santa pas-
sará pela Santa Casa de
Misericórdia e o Hospital
Beneficência Portuguesa,
realizando a tradicional
benção aos enfermos.
Dom Jacyr Francisco
Braido celebra Missa
Campal em frente à Ca-
tedral, a partir das 10h.
De segunda-feira até o
próximo dia 12 de maio
será mantida uma pro-
gramação regular na Ca-
tedral, com missa comu-
nitária às 9h. 

METRO SANTOS

BrevesChuva causa queda de 
sete árvores em Santos
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Supremo aprova cota 
racial na universidade

Os ministros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) decidi-
ram ontem, por unanimida-
de, que o sistema de cotas
raciais para ingresso no en-
sino superior do país é cons-
tititucional.

A Corte julgou uma ação
do DEM contra o sistema
utilizado pela  UnB (Univer-
sidade de Brasília), que pre-
vê a reserva 20% das vagas
para negros e pardos. A UnB
foi a primeira universidade
federal a adotar as cotas, em
junho de 2004.  

Para o DEM, o uso de um
sistema orientado por parâ-
metros étnicos poderia criar
um Estado dividido pelo cri-
tério racial.

A tese foi rejeitada pelos
10 ministros que votaram.

Apenas Antonio Dias Toffoli
se declarou impedido de
participar do julgamento
porque  já havia se manifes-
tado favoravelmente ao sis-
tema da cotas quando atua-
va como advogado-geral da
União.

Em seu voto, que durou
quase duas horas, o minis-
tro Ricardo Lewandowski,
relator do caso, disse que o

sistema de cotas em univer-
sidades cria um tratamento
desigual com o objetivo de
promover, no futuro, a
igualdade. 

Na avaliação de  Lewan-
dowski, a UNB acertou
quando definiu que seu mo-
delo de cotas passará por
uma revisão em 2014. “Uma
política de ação afirmativa
deve durar o tempo necessá-

rio para corrigir as distor-
ções geradas por erros do
passado”, disse.

Mesmo acompanhando o
voto do relator, o ministro
Gilmar Mendes declarou
que um modelo que levasse
em conta a renda seria mais
apropriado. 

Para Mendes, apesar da
UNB ter adotado uma políti-
ca afirmativa de forma pio-
neira, o sistema pode gerar
distorções e perversões, co-
mo o fato de um aluno ne-
gro e rico, que sempre estu-
dou em escola particular, ter
a oportunidade entrar na
universidade pelo sistema
de cotas, enquanto  um alu-
no pobre, mas branco, não.

Ao votar, o ministro   Joa-
quim Barbosa citou julga-
mento da Suprema Corte
americana que validou o sis-
tema de cotas para negros.
“Os EUA eram e continuam
a ser um país líder no mun-
do livre. Mas seria insusten-
tável manter-se como livre
tendo uma barreira no ensi-
no superior”, disse Barbosa.

METRO

Por unanimidade, ministros do STF decidiram 
que sistema adotado na UnB é constitucional 
e rejeitaram ação proposta pelo Democratas

Seguranças retiram índio guarani 

 Araju, que protestava no STF

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS

“Os críticos das
cotas são
normalmente
aqueles que se
beneficiam da
discriminação.”
MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

Em cima 

da hora

Spike Lee e Romário
escapam de assalto

Vigilância flagra
14 toneladas 
de alimentos
vencidos em MG

O cineasta norte-america-
no Spike Lee e o deputado
federal Romário (PSB-RJ)
deixaram um bar do Distri-
to Federal, em Brasília,
pouco antes de um roubo.

Segundo a polícia, dois as-
saltantes entraram em um
bar da Asa Sul, bairro nobre
da capital federal, pouco an-
tes de 1h de ontem.

Além do cineasta e do
deputado, o embaixador da
Venezuela no Brasil tam-
bém estava no bar.

Spike Lee está no país
para realização do docu-
mentário “Go Brazil, Go”,
que trata da ascenção polí-
tica e econômica do Brasil
no cenário internacional. O
projeto ainda não tem data
de lançamento. 

Ontem, o cineasta entre-
vistou o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Joa-
quim Barbosa. A presiden-
te Dilma Rousseff é uma
das futuras entrevistadas
do filme. METRO

O Senado aprovou medida
provisória que permite a
venda de medicamentos
que não exigem prescrição
médica em supermerca-
dos. A decisão foi criticada
por parlamentares da área
da saúde, que acreditam
que a presidente Dilma
Rousseff vetará a medida.
A comercialização de re-
médios sem receita tam-
bém poderá ser permitida
em empórios e lojas de
conveniência.

Além dos remédios, a
medida também libera a
venda de produtos de saú-
de, como aparelhos e aces-
sórios que não precisem do
aval médico. 

Para o atual líder do PT
no Senado e ex-ministro da
Saúde, senador Humberto
Costa (PT-PE) a comerciali-
zação fora de drogarias é
prejudicial.

Pelo texto aprovado pe-
los senadores, deve ser le-
vada em consideração a re-
lação da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) de produtos que
podem ser comercializa-
dos sem precisar de pres-
crição médica. 

O objetivo inicial da me-
dida provisória era conce-
der isenção de impostos a
produtos destinados a por-
tadores de deficiência físi-
ca. Mas na Câmara Federal,
os deputados acabaram in-
cluindo no texto a libera-
ção da venda de remédios
em suspermercados. 

Parlamentares da área
de saúde afirmam que a
quantidade de assuntos
tratados prejudicou a in-
terpretação da medida e
pediram o veto da presi-
dente. Mais tarde, a minis-
tra das Relações Institucio-
nais, Ideli Salvatti, afirmou
que a presidente deverá ve-
tar o artigo que autoriza a
venda de medicamentos
em supermercados. “Acre-
dito que o posicionamento
mais provável seja de ve-
to", afirmou Ideli.  

METRO

Fiscais da Vigilância Sani-
tária de Uberaba, em Mi-
nas Gerais, apreenderam
mais de 14 toneladas de
alimentos em um depósito
da rede atacadista Makro.  

Segundo a Secretaria da
Saúde de Uberaba, os ali-
mentos estavam com a da-
ta de validade vencida e
condições de conservação
inadequadas. Havia latas
amassadas e rótulos de
mercadorias alterados. 

Por terem sido encon-
trados nas áreas de venda
e no depósito do super-
mercado, o órgão acredita
que os produtos alimentí-
cios seriam comercializa-
dos.

De acordo com o ataca-

dista, os produtos estavam
em acesso restrito apenas
aos funcionários e seriam
descartados ou devolvidos
aos fornecedores.

Os alimentos apreendi-
dos, que lotaram três ca-
minhões caçambas, foram
despejados em um aterro
sanitário.

Segundo a Vigilância,
um processo administrati-
vo será instaurado contra
a rede Makro por infração
sanitária prevista no Códi-
go Estadual de Saúde. A
empresa tem 15 dias para
apresentar sua defesa, mas
afirmou que os produtos
apreendidos na ação não
seriam vendidos.

METRO BH

Senado aprova
venda de
remédios em
supermercados

Joaquim Barbosa (à esq.) e o cineasta Spike Lee

Comercialização de medicamentos 

em mercados foi aprovada pelos senadores

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

RAFAEL HUPSEL/FOLHAPRESS

“Mesmo remédio
sem restrição
médica deve 
ser restrito 
a drogarias.”
SENADOR HUMBERTO COSTA (PT-PE)
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Dilma nega ter falado
com Lula sobre CPI

Presidente lamentou versões divulgadas pela imprensa Conselho de Ética do Senado
promete decidir até dia 8 se Demóstenes Torres responderá processo por quebra de decoro 

Presidente Dilma durante evento no Rio de Janeiro

FOFOTO: RUDY TRINDADE/FRAME/FOLHAPRESS:

Nível do rio Negro sobe
O nível do rio Negro, em
Manaus, chegou ontem a
29,02  metros, oito centí-
metros acima do nível de
emergência. O leito está
prestes a atingir a maior
cheia registrada há 110
anos, quando o rio subiu
29,77 metros. 

Se o rio continuar subin-
do, o Amazonas pode so-
frer a quarta maior cheia

de sua história. 
Segundo o governo lo-

cal, os alagamentos já atin-
gem 27 municípios. Eles
estão em situação de emer-
gência, afetando a rotima
de 43.332 mil famílias. Em
locais que ainda não foram
atingidos, moradores e co-
merciantes começaram a
montar sobrepisos para
proteger seus bens. METRO

Bairro alagado em Manaus

Brasileiro é
encontrado
morto em
Moçambique
O brasileiro Marcelo Tosin
Furlanneto, de 23 anos, foi
encontrado morto em sua
casa, em Lamego, na pro-
víncia de Sofala, região
central de Moçambique.

O corpo foi encontrado
por colegas no último dia
22, mas as autoridades lo-
cais só divulgaram ontem
a informação. A suspeita é
a de que ele tenha morri-
do por complicações cau-
sadas pela malária. Ami-
gos afirmaram que ele se
queixou de dores de cabe-
ça nos dias anteriores à
sua morte. O corpo deve
ser transportado amanhã
para o Brasil.

Natural de Garibaldi, no
Rio Grande do Sul, Furlan-
neto era advogado e  traba-
lhava em uma ONG ligada
a religiosos. METRO

Ex-diretor da Delta recorre
A defesa do ex-diretor da
Delta Cláudio Abreu en-
trou ontem com um pedi-
do de habeas corpus para
que ele seja libertado.  

Abreu foi preso anteon-
tem, acusado de participar

do esquema comandado
por Cachoeira. 

Segundo as investiga-
ções, ele teria pago propina
para direcionar licitações
para a empreiteira no go-
verno Agnelo Queiroz (PT-

DF), governador de Brasília. 
A prisão de Abreu foi

um desdobramento da
Operação Monte Carlo, de-
flagrada pela Polícia Fede-
ral em fevereiro, que pren-
deu o e Cachoeira. METRO

Bope instala duas novas 
UPPs no Complexo do Alemão
O Bope (Batalhão de Opera-
ções Especiais) deu início
ontem á instalação de duas
novas - 22ª e 23ª - UPPs
(Unidades de Polícia Pacifi-
cadora) no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro.
A primeira delas ficará no
alto do morro, enquanto a

segunda ficará próxima às
comunidades do Adeus e
da Baiana. O processo de
instalação deve durar em
torno de um mês.

Enquanto o Bope ocupa
as favelas do Alemão, a PM
realiza operações em 14 fa-
velas da região metropoli-

tana dominadas pela mes-
ma facção criminosa que
ocupava o complexo de fa-
velas do Alemão.

As primeiras UPPs do
Alemão começaram a ser
instaladas na quarta-feira
da semana passada.

METRO RIO

CAIO AMY/FUTURA PRES

Bope instala contêiner que ficará no alto do morro do Alemão

A presidente Dilma Rous-
seff divulgou nota ontem
para desmentir que a CPI
que vai investigar as rela-
ções entre o bicheiro Carli-
nhos Cachoeira e parla-
mentares e autoridades te-
nha sido discutida durante
o almoço oferecido anteon-
tem ao ex-presidente Lula
no Palácio da Alvorada.

O encontro, que não
constou da agenda oficial
de nenhum dos dois,  du-
rou quase quatro horas. 

Na nota divulgada pela
Secom (Secretaria de Co-
municação Social da Presi-
dência da República),  Dil-
ma lamentou as versões em
contrário divulgadas por
veículos de imprensa. “Em
momento algum, o tema
CPI foi objeto das conversas
em encontro da presidente
Dilma Rousseff com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva", diz a nota. 

Além de Lula, o almoço
reuniu os ministros da Edu-
cação, Aloizio Mercadante,
da Fazenda, Guido Mante-
ga, e da secretaria-geral da
Presidência da República,
Gilberto Carvalho.

Após o almoço, Lula ne-
gou divergências com sua
sucessora por conta da CPI.
“Nosso relógio é suíço,
nunca precisa acertar os
ponteiros. Nem atrasar,
nem adiantar", declarou.

Flagrado em gravações
da PF (Polícia Federal) que
indicam seu envolvimento
com o esquema comanda-
do por Cachoeira, o sena-
dor Demóstenes Torres
(ex-DEM) saberá apemas
no dia 8 se o Conselho de
Ética do Senado abrirá ou
não processo contra ele
por quebra de decoro par-
lamentar. A data foi divul-
gada ontem pelo presiden-
te do conselho, Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE).
A denúncia contra o sena-
dor foi feita pelo PSOL. As
gravações também colo-
cam sob suspeita governa-
dores e parlamentares.

METRO

“Não nos
detivemos nesse
tema [CPI].”
MINISTRO DA SECRETARIA-
GERAL, GILBERTO CARVALHO

Espanha
barra 15
turistas
brasileiros
A polícia espanhola barrou
15 turistas brasileiros no
Aeroporto de Barajas, na
Espanha, domingo, por
eles não terem apresenta-
do a carta-convite, docu-
mento necessário para a es-
tadia na casa de parentes, e
não comprovarem ter di-
nheiro suficiente para pas-
sar os dias planejados.

Os turistas ficaram deti-
dos até terça-feira, quando
o grupo retornoi ao Brasil.

Representantes do con-
sulado do Brasil em Madri
estivceram no aeroporto
para verificar se os espa-
nhóis estavam dando a as-
sistência necessária aos tu-
ristas barrados.

De acordo com os brasi-
leiros, durante os três
dias,  eles foram mantidos
em uma sala suja, sem co-
mida e sem poderem to-
mar banho.

Brasileiros com diabetes
tiveram os seus remédios
confiscados. Segundo eles,
os policiais avisaram que
não os socorreriam. 

Há menos de um mês, o
Brasil endureceu as regras
para a entrada de turistas
espanhóis no país.

METRO

15 brasileiros
reclamaram de

maus-tratos em 
aeroporto da Espanha.

RODRIGO BALEIA/FOLHAPRESS
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Faltando apenas quatro
dias para o término do
prazo para entrega da de-
claração do Imposto de
Renda referente ao ano
de 2011, 106 mil contri-
buintes da Baixada Santis-
ta ainda não entregaram
seus dados à Receita. No

ano passado, 338.309 en-
viaram seus rendimentos
ao leão. 

Até agora 98.859 contri-
buintes de Santos envia-
ram sua declaração. Se-
gundo levantamento da
Receita Federal, 48 mil
pessoas ainda faltam en-
tregar seus rendimentos à
Receita. 

A segunda cidade da
Baixada com maior núme-
ro de declarantes é São Vi-
cente, que no ano passado
registrou 57.144. Cerca de
18 mil ainda precisam de-
clarar seus dados ao Im-
posto de Renda. 

Para os atrasados de
plantão, o auditor da Re-
ceita Federal, Luiz Montei-
ro, alerta que os contri-
buintes não devem deixar

para o último dia, pois o
sistema de envio pela in-
ternet costuma ficar lento
das 10h às 16h do dia 30.
“E quem tiver de pagar al-
gum valor de imposto te-
rá só até as 16h, horário
de expediente bancário.”

Malha-fina
Para este ano, a previsão
da Receita é que o núme-
ro de contribuintes na
malha fina diminua, já
que é possível corrigir a
declaração antes de ser in-
timado pelo órgão. 

De acordo com o audi-
tor, os principais fatores
que fazem com que os
contribuintes caiam na
malha fina são deixar de
declarar alguma fonte de
renda, além de mencionar

despesas a mais, como
médicos, pensão alimentí-
cia, dependentes, entre
outros. No ano passado 13
mil pessoas da Baixada
Santista e Vale do Ribeira
caíram na malha fina. “A
omissão de rendimentos
corresponde a 56% dos ca-
sos, enquanto 44% são de
despesas indedutíveis, ou
seja, que não condizem
com a realidade”, afirma o
auditor. 

De acordo com a Recei-
ta Federal, é possível que
no dia 16 de maio o órgão
já tenha o número dos
contribuintes que caíram
na malha fina. 

Quem declara?

Veja quem precisa entre-

gar a declaração ao leão.

Rendimentos – Recebeu
rendimentos tributáveis 
(salários, pro labore e 
participação nos lucros 
e resultados) acima de 
R$ 23.499,15. 

Outros – Recebeu rendi-
mentos isentos, não tribu-
táveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte,
acima de R$ 40 mil. Estão
nesta categoria juros de
poupança, ganhos com
aplicações financeiras,
13º salário, prêmios 
de loterias, entre outros. 

Dúvidas – Outras 
informações podem ser 
obtidas no site www.receita.
fazenda.gov.br

Dados são da Receita Federal Em 2011, 338.309 mil declararam o 
Imposto de Renda na Baixada Santista Prazo final vai até dia 30, à 0h

SÃO VICENTE

Sistema 
facilita 
declaração
do Simples
A prefeitura de São Vi-
cente lançou ontem a
Dipam (Declaração para
o Índice de Participação
dos Municípios), que
agora poderá ser feita
pela internet através de
um sistema informati-
zado cuja principal van-
tagem é facilitar a vida
dos contribuintes, já
que não precisarão
mais ir à prefeitura pa-
ra apresentar Declara-
ção do Simples Nacio-
nal. Basta apenas aces-
sar o endereço
http://portalicmsdi-
pam.saovicente.sp.gov.
br e enviar, pela inter-
net, o mesmo arquivo
já encaminhado à Se-
cretaria da Fazenda 
Estadual bem como 
à Receita Federal.

METRO SANTOS
CHRISTIANE FERREIRA
METRO SANTOS

25
milhões é o número
total de contribuintes
brasileiros que devem
declarar seus rendi-
mentos ao Imposto de
Renda, segundo infor-
mações da própria Re-
ceita Federal. 

106 mil ainda não 
declararam IR na região
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Clientes não conseguem taxa mínima
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Saiba quando vale
trocar dívida de banco

no DI, a redução foi de
1,20% para 1% ao ano. A
aplicação inicial mínima
dos dois produtos foi re-
duzida em 50%, para R$
50 e R$ 2.500, respectiva-
mente. Nos fundos CAI-
XA FIC Ideal RF e CAIXA
FIC Soberano RF, houve
redução na aplicação ini-
cial de R$ 2 mil e R$ 3
mil, respectivamente,
para R$ 50.

O banco estatal criou
ainda o fundo CAIXA FIC
Geração Jovem RF Crédi-
to Privado LP com aplica-
ção mínima inicial de R$
10 e taxa de 1,3% ao ano.
Outro produto novo é o
CAIXA FI Ações Consu-
mo, com aplicação inicial
de R$ 10 e taxa de 1,6%
ao ano.

No dia 20, a Caixa já
tinha anunciado a redu-
ção das taxas de adminis-
tração de alguns dos seus
fundos. Nas últimas se-
manas, o banco cortou
juros para crédito imobi-
liário e para crédito pes-
soal. METRO

APLICAÇÃO INICIAL DE R$ 10

Caixa corta
taxas de mais
dois fundos
A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou ontem a se-
gunda rodada de redução
nas taxas de administra-
ção e na aplicação mínima
inicial de fundos de inves-
timento. O banco lançou
ainda dois fundos que
aceitam aplicação inicial
de R$ 10 com taxas de
1,3% e 1,6% ao ano.

A taxa do CAIXA FIC Be-
ta DI caiu de 2% para 1,5%
ao ano. No CAIXA FIC Ple-

O consumidor pode apro-
veitar o movimento de re-
dução da taxa de juros para
trocar a dívida de financia-
mento do carro por outra
mais barata. Neste mês,
bancos públicos e privados
anunciaram taxas entre
0,89% e 2,25% ao mês.

Ao trocar um financia-
mento para a aquisição de
um carro com juros de 2,5%
ao mês por outro com taxas
mensais de 1,5%, o cliente
pode economizar  cerca 
R$ 2,8 mil, segundo simula-
ção feita a pedido do Metro
pelo vice-presidente da
Anefac (Associação Nacio-
nal de Executivos de Finan-
ças), Miguel José Ribeiro de 

Oliveira. Além de avaliar
a taxa de juros, para trocar
de banco, o cliente  precisa
consideras os custos de
transferência  – hoje os
despachantes cobram cer-
ca de R$ 300,00 – e even-
tuais pendências do veícu-
lo, como multas e licencia-
mentos em atraso.

De acordo com Olivei-
ra, o primeiro passo é pro-
curar  o banco em que o

consumidor fez o finan-
ciamento para tentar re-
duzir o custo do emprésti-
mo. Se conseguir taxas
menores, o cliente não
precisa assumir nenhum
custo adicional, pois o car-
ro continuaria em garan-
tia no banco sem a neces-
sidade de se fazer qual-
quer alteração no Detran. 

“O importante é o con-
sumidor  barganhar a redu-
ção no custo do emprésti-
mo. Se a redução for supe-
rior ao custo que ele vai ter
para transferir o veículo
para o novo banco, aí vale
a pena continuar”, orienta
o economista.

METRO

1

2

3

Saiba quando vale mudar Custos podem reduzir vantagens

Fonte: Anefac

Economia com a troca chega   
a R$ 3.117,60. Deduzidos os custos 
de transferência de R$ 300,00,    
o valor fica em R$ 2.817,60

Como funciona Simulação

Cliente com empréstimo 
em um banco procura 
outra instituição com 
juros menores

Se aceitar troca, solicita  
à nova instituição que  
pague o débito com   
o banco antigo

Consumidor teria  
que pagar os custos  
de transferência  
e eventuais pendências 
do veículo, como 
multas e licenciamentos 
em atraso

Financiamento de veículo de R$ 25 mil

Prazo: 60 meses
Taxa de juros: 2,50% ao mês
Valor da prestação: R$ 808,83
Parcelas pagas: 30
Dívida presente total: R$ 16.929,05
Total a pagar com juros: R$ 24.264,90

Crédito no banco atual

Prazo: 30 meses
Taxa de juros: 1,5% ao mês
Valor da prestação: R$ 704,91
Total a pagar com juros: R$ 21.147,30

Cliente decide procurar 
outra instituição

Custo com despachante e pendências do carro pode
diminuir vantagens da migração para outro banco  

2 43

Compare as taxas Juros cobrados ao mês

Fonte: bancos         *Para aposentados do INSS         ** Taxas não foram reduzidas         *** Para cartões fornecidos em parcerias com redes varejistas e prazo máximo de 24 meses         **** Para clientes que possuam conta-salário no banco

Dicas

Negocie com o gerente

Antes de migrar para outro banco, 
converse com o gerente do seu banco 
para barganhar juros menores e 
melhores condições de financiamento 
e tarifas, por exemplo

Avalie o custo efetivo

O consumidor deve 
pedir ao banco que 
informe o custo 
efetivo total das 
operações

Faça uma pesquisa

Pesquise os preços 
cobrados nos 
pacotes oferecidos 
pelas instituições 
financeiras

Contrato

O banco deve deixar 
todas as vantagens 
claras em contrato, 
como os juros e as 
tarifas cobradas

Linha de crédito

Cheque especial

Crédito pessoal

Rotativo do cartão de crédito

Financiamento de veículos

Crédito consignado*

Banco do Brasil

a partir de 1,38%

não informado

a partir de 2,94%

a partir de 0,95%

a partir de 0,79%

Bradesco

não informado

a partir de 0,97%

a partir de 2,49%***

a partir de 0,97%

a partir de 0,90%

Caixa

1,35% a 4,27%

1,80% a 3,88%

2,85% a 9,47%

0,89% a 2,25%

0,35% a 1,77%

HSBC

1,39% a 9,98%**

1,99% a 5,93%

não informado

0,98% a 2,55%

não informado

Itaú

a partir de 1,95%****

não informado

a partir de 3,85%****

a partir de 0,99%

0,89% a 2,20%

1

Os clientes estão tendo difi-
culdade em contratar fi-
nanciamento com as taxas
mínimas divulgadas nos
bancos públicos e privados
que promoveram queda
nos juro. A conclusão é  de
uma pesquisa  realizada pe-
la Proteste em agências  da
Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, HSBC, Itaú
e Bradesco 

Em visitas às agências de
São Paulo e do Rio de Janei-
ro nos dias 23 e 24 de abril,
os pesquisadores tiveram
dificuldades para obter si-

mulação de financiamento
para não clientes, no caso
do HSBC. 

A transferência da con-
ta salário para o banco é
exigida pela maioria deles
na hora do pedido de cré-
dito, assim como é levada

em conta a renda e o his-
tórico do cliente na hora
de definir a taxa de juros a
ser oferecida, diz a Protes-
te, que considera que, por
esses motivos, é importan-
te pesquisar também as
taxas máximas oferecidas.

A Proteste simulou o fi-
nanciamento de um Gol GV
1.0 Flex 4p 2011 zero km em
24 vezes nas cinco institui-
ções e constatou que, na Cai-
xa, para obter as taxas míni-
mas há exigências como
prazo de financiamento,
tempo de conta na institui-

ção e número de parcelas.
No Bradesco, a taxa mínima
de 0,97% só é válida no caso
de o cliente dar entrada de
50% do valor do carro e fizer
o parcelamento em, no má-
ximo, seis meses.

No caso do rotativo do
cartão de crédito, no Itaú a
nova taxa mínima de 3,85%
é válida só para novos
clientes e não houve altera-
ção para quem já é corren-
tista. No Bradesco, as novas
taxas dependem da linha
do cartão do cliente 

METRO

12,8% é a redu-
ção no va-

lor total da dívida com
a redução do juro do fi-
nanciamento de 2,5%
para 1,5% ao mês.

“Consumidores
também devem
pesquisar as 
taxas máximas
oferecidas.”
PROTESTE
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Laxmi Sargara, 18, era casa-
da há 17 anos, mas não sa-
bia. Quando tinha apenas
um ano de idade, a jovem
indiana teve o seu casa-
mento arranjado pela famí-
lia com um menino de três
anos – o que ela só desco-
briu há algumas semanas,
quando seus sogros foram
“exigi-la”. Após entrar na
Justiça, Laxmi conseguiu
anular legalmente a união,
em uma decisão até então
inédita na Índia. 

Após seus pais se recusa-
rem a ajudá-la, a garota
procurou a ajuda da ONG
local Sarathi Trust. “Ela fi-

cou deprimida. Laxmi não
gostava do garoto e não es-
tava preparada para cum-
prir a decisão dos pais”, ex-
plicou Kriti Bharti, um fun-
cionário da ONG, à agência
de notícias France Presse.

“É o primeiro exemplo
que conhecemos de um
casal que se casou na in-
fância querendo a anula-
ção do casamento e espe-
ramos que outros se inspi-
rem”, comemorou Bharti.
Segundo ele, no início o
noivo queria seguir adian-
te com a ideia do casa-
mento, mas depois mudou
de ideia, o que poderia ter

facilitado a decisão judi-
cial pela separação. 

Os jovens assinaram
uma declaração juramenta-
da indicando que o casa-
mento é nulo na presença
de um tabelião em Jodh-
pur, a segunda maior cida-
de do estado do Rajastão.
Segundo uma pesquisa re-
cente, 10% das meninas da
província estão casadas an-
tes dos 18 anos. 

Apesar de ilegais, os ca-
samentos forçados envol-
vendo crianças ainda são
comuns em comunidades
rurais e mais pobres do
país. METRO

Índia cancela
casamento forçado
pela primeira vez

Menina estava prometida desde quando tinha apenas um ano de idade

www.readmetro.com
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09mundo

40%
DOS CASOS SÃO 
REGISTRADOS NA ÍNDIA

Prática comum

Segundo a Unicef, a Índia 
é o país onde mais se reali-
zam casamentos forçados
envolvendo crianças. 

NTB SCANPIX/REUTERS

Multidão protesta contra Breivik
Cerca de 40 mil noruegueses realizaram uma manifestação ontem em frente ao 
tribunal onde está sendo julgado Anders Breivik, autor confesso dos ataques que
mataram 77 pessoas em julho do ano passado na Noruega. Durante o protesto, 
a multidão entoou “Filhos do Arco-Íris”, canção que exalta a sociedade multicultu-
ral. Durante o julgamento, Breivik ridicularizou essa música, citando-a como uma
propaganda marxista. O réu qualifica suas vítimas como “traidores” que merece-
ram morrer por favorecerem o que considera uma invasão islâmica na Europa. 

Massacre na Noruega

Sob chuva, manifestantes levaram flores ao tribunal

CASO MADELEINE

Portugal
nega ter
evidências
Ao contrário da Sco-
tland Yard, a polícia
portuguesa afirmou não
ter nenhum novo deta-
lhe sobre o desapareci-
mento da menina Ma-
deleine McCann, vista
pela última vez no sul
de Portugal em maio 
de 2007. 

“Até o momento, 
não há elementos novos
que permitam reabrir 
a investigação”, decla-
rou Pedro do Carmo, 
diretor-nacional adjun-
to da Polícia Judicial. 

Na última quarta-fei-
ra as autoridades britâ-
nicas disseram ter reu-
nido 40 mil evidências
de que a garota está vi-
va e mostraram interes-
se em reabrir a investi-
gação do  caso. METRO

Presidente francês vai ter que ceder para receber apoio
da extrema direita, algo visto como essencial pelos analistas

POOL/REUTERS

Marine Le Pen faz
exigências a Sarkozy
Sustentada pelos 17,9% de
votos que recebeu no pri-
meiro turno, Marine Le
Pen, líder do partido de ex-
trema direita FN (Frente
Nacional), condicionou o
apoio ao atual presidente
Nicolas Sarkozy a uma
aliança para o legislativo. 

“Fiz uma pergunta sim-
ples, muito simples. Estou
esperando que Nicolas Sar-
kozy e que o secretário ge-
ral do (partido governista)
UMP, Jean-François Cope,
respondam”, avisou Mari-
ne, que quer apoio do go-
verno à FN nas eleições le-
gislativas de junho. 

Sarkozy, que está atrás

nas pesquisas, disputa a
reeleição com o socialista
François Hollande. O se-
gundo turno está marcado
para o dia 6 de maio.

METRO

“Não haverá uma
presidência, e sim
uma gestão vaga
sob a ditadura da
União Europeia.”
MARINE LE PEN, PRESIDENTE DA FN

Sinos voltam 
a tocar em
Guernica 
HISTÓRIA. Os sinos das
igrejas e as sirenes das fá-
bricas soaram ontem em
Guernica durante quatro
minutos à mesma hora
em que o fizeram há 75
anos. Os moradores se reu-
niram em vários pontos
do povoado para lembrar
o bombardeio que des-
truiu a cidade espanhola
no dia 26 de abril de 1937.

Embora oficialmente
tenham sido contabiliza-
dos 151 mortos, as tropas
franquistas que entraram
três dias depois no povoa-
do da Viscaya apagaram
os vestígios e registros, o
que impede que se conhe-
ça a cifra exata, estimada
em torno de 200. 

METRO COM AGÊNCIAS

Dieta recomenda
comer pelo nariz
EUA. Apesar das críticas 
e das advertências dos es-
pecialistas, uma polêmica
dieta, que promete a perda
de dez quilos em dez dias
por meio “da alimentação
pelo nariz”, se transfor-
mou em uma verdadeira
febre entre as noivas ame-
ricanas nos dias prévios ao
casamento. A dieta consis-
te em introduzir no orga-
nismo, através de uma
sonda nasogástrica que o
paciente é obrigado a usar
24 horas por dia durante
todo o tratamento, uma
solução de aminoácidos,
vitaminas e minerais.

AGÊNCIAS

Egito pode 
liberar necrofilia
CULTURA. O Parlamento 
do Egito deverá em breve
aprovar um projeto de lei,
introduzido por radicais is-
lâmicos, que torna legal a
prática da necrofilia matri-
monial. O projeto garante
que os maridos façam sexo
com as esposas mortas até
seis horas depois do óbito.
Segundo o jornal britânico
“Daily Mail”, o projeto está
sendo chamado de “relação
de despedida”. AGÊNCIAS

Breves
VINCENT WEST/REUTERS
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Todas as faces de Marilyn
DIVULGAÇÃO

Há filmes de diretor e fil-
mes de ator. “Sete Dias com
Marilyn”, que estreia hoje,
se enquadra facilmente na
segunda definição.

O longa explora os basti-
dores da semana que Mari-
lyn Monroe passou na In-
glaterra rodando “O Prínci-
pe Encantado” (1957), diri-
gido por Laurence Olivier.
Vivendo um casamento em
crise com o escritor Arthur
Miller, a estrela do cinema
americano acaba se envol-
vendo com Colin Clark, en-
tão assistente de direção e
autor do livro de memórias
no qual o roteiro se baseia.

Curioso é que, apesar de
narrado sob o ponto de vis-
ta do rapaz, o filme se de-
bruça menos no romance e
mais na complexidade da
figura da atriz, que se vê
praticamente forçada a in-
terpretar 24 horas por dia a
“bombshell” que nos acos-
tumamos a ver no cinema,

já que esta é a imagem que
sempre se espera dela.

É dessa complexidade
que se abastece sua intér-
prete, Michelle Williams,
vencedora do Globo de Ou-
ro de melhor atriz pelo pa-
pel. À exceção dos cabelos

loiros, a moça pouco lembra
a diva. No entanto, somos
convencidos de sua Marilyn
pelas sutilezas: o jeito de
olhar, de andar e de falar.

Também há em sua inter-
pretação certa naturalidade
que nos leva a penetrar no
intrincado mundo de altos e
baixos emocionais da atriz,
regados a álcool e tranquili-
zantes. Assim, compreen-
dermos um pouco o cami-
nho tortuoso que a levou à
morte, por intoxicação, em
1962. Até hoje não se sabe
se o episódio foi premedita-
do ou acidental.

Conhecida pela atuação
na série “Dawson´s Creek”,
Williams terá pela frente o
desafio de superar, em traba-
lhos futuros, a personagem
icônica que a fez provar ser,
de fato, uma boa atriz. 

Para alugar

DVD “O

Príncipe

Encantado”

(1957), de

Laurence

Olivier

A história de “Sete Dias

com Marilyn” se passa nos

bastidores deste longa,

com o qual o grande ator

do teatro inglês Laurence

Olivier buscava se tornar

uma estrela, enquanto a

verdadeira estrela Monroe

tentava ser vista também

como grande atriz.

Longa que estreia hoje mostra lado menos glamoroso da loira Michelle Williams
ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por sua interpretação da ‘bombshell’

Dougray Scott e Michelle Williams 

vivem Arthur Miller e Marilyn MonroeAMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO
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O Metro indica

Cinema
2º Projeto Tela Crítica. Santos vai receber hoje dois curtas
gravados na cidade, produzidos por atores santistas. Serão
apresentados “Feira Livre” - que traz um dia nas feiras da
região - e “Brevíssima História de Gentes de Santos” - que
conta a história de um casal que vai ter seu primeiro filho,
descendente do fundador da Vila de Santos, Pascoal Duarte
da Costa.  

No Teatro do Sindicato dos Metalurgicos (avenida 
Ana Costa, 55, Centro Histórico) Hoje às 19h30. Grátis

Música
Banda da Concha. A Banda Santista de Repertório se
apresenta em Santos. Criada em abril de 2011, com a
finalidade de levar a música de banda para eventos 
cuturais, o grupo apresenta composições da música popular
brasileira, folclórica e erudita. A banda é composta por 
20 músicos e é regida pelo maestro Antonio Homem de
Bittencourt. 

Na Concha Acústica (avenida Vicente de Carvalho, Praia 
do Gonzaga, Canal 3, Santos). Amanhã às 18h30. Grátis

Cinema 
“Passione”. O filme conta a história de um jovem,
interpretado por John Torturom que visita suas raízes
italianas e constrói um documentário que investiga a
tradição musical da cidade de Nápoles, sul da Itália, e sua
influência ao redor do mundo. A encenação ganhou o
Prêmio Cidade de Roma no Festival de Veneza 2010 como
Melhor Filme.

No Cine Arte (Orla do Gonzaga ao lado do canal 3, 
Centro, Santos). Hoje às 16h, 18h30 e 21h. Ingressos: R$ 3.
Classificação: livre. 

Música
Baile na Praia. A cantora Andrea Monthero se apresenta em
Santos. Para animar os que querem curtir ritmos dançantes,
em uma pista ao ar livre, tendo como cenário a orla da
Aparecida, os grupos que se apresentam no Baile na Praia
tocam sucessos que embalaram as discotecas dos anos de
1960, 1970, 1980 e 1990.  Com estilos variados o público
poderá ouvir canções de samba, rock, forró e bolero.

No Fonte do Sapo (Orla da Aparecida, s/nº, Centro, Santos)
Domingo às 18h. Classificação: Livre. Grátis. Em caso de
chuva o evento será adiado. 

Música
Parque Municipal. O músico Enoch Gomes traz sua música
para Santos. No repertório, canções com foco na música
popular brasileira e instrumental as atrações fazem parte do
projeto “Música no Quabra-Mar". Todos os domingos, caso
não haja chuva, bandas musicais que se destacam na região
levam ao público um programa variado e descontraído. 

No Parque Municipal Roberto Mário Santini (Emissário
Submarino, s/nº, Centro). Domingo às 19h. Classificação:
Livre. Grátis. 
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DIVULGAÇÃO

A programação da 6º Virada
Cultural Paulista foi definida.
Esse ano o projeto vem com
uma novidade, a de trazer ar-
tistas regionais para partici-
par da festa.  O evento vai ser
realizado nos dias 19 e 20 de
maio, nos teatros Coliseu e
Guarany, Praça Mauá e Casa
da Frontaria Azulejada. 

Serão 24 horas de dança,
teatro, música e artes cêni-
cas e culturas populares. No
ano passado, a Virada reu-
niu cerca de 1,7 milhão de
pessoas que foram atraídas a
23 cidades paulistas para
curtir uma série de atrações,
intervenções e espetáculos
artísticos. 

A maratona cultural terá
exibições diversificadas co-
mo Rohan Marley, filho do
cantor Bob Marley. Além da
atração internacional, se
apresentam DJ Tahira, Or-
questra Brasileira de Música
Jamaicana, Associação Fol-
clórica Reisado Sergipano,
Teresa Cristina e Grupo Se-
menste, Bumba meu Boi de
Guarujá, Companhia Nova
de Dança, Marcos Castro e
Grupo Barbatuque. 

Nomes regionais também
farão parte da programação,
como a Banda Canal Quatro,
Banda Santista de Repertó-
rio, Camerata de Violões
Heitor Villa-Lobos, Coral
Municipal de Santos, con-
junto Samba no Salto, Tribu-
to à Banda Jornal do Brasil. 

METRO SANTOS

Rohan Marley se
apresenta na Virada
Cultural em Santos

Evento acontece nos dias 19 e 20 de maio em pontos culturais da cidade

Programe-se

Confira a programação  
da Virada Cultura Paulista. 

Sábado
18h30 - DJ Tahira
19h30 - Vanguart
20h30 - Bahbolê
21h - Banda Canal Quatro
22h - Bahbolê
22h30 - Orquestra Brasileira 
23h30 - Bahbolê
0h - Rohan Marley
1h30 - DJ Tahira
15h - Associação Folclórica 
16h - Cia. Ilustrada
16h30 - Chocolate e Banda
17h30 - Banda Canal Quatro
18h - Teresa Cristina

Domingo
18h - Abertura Oficial
18h30 - Cia. Nova Dança 4
19h30 - Cia Simples
20h30 - Os Satyros
21h30 - Cia Simples 
22h30 - Miranda Kassin 
23h30 - Cia. Simples 
0h30 - Funclassic
2h - Cia. Simples de Teatro
2h30 - Marcos Castro
10h30 - Barbatuques 
13h - Gutto Thomaz
13h30 - Acrobático Fratelli
14h30 - Gutto Thomaz
15h - Filipe Castro
16h - Gutto Thomaz
16h30 - Tulipa Ruiz

DIVULGAÇÃO

Rohan Marley será a atração principal da Virada Cultural

Cena do filme “Passione”
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por Farini
Os invasores

Horóscopo

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.st@metrojornal.com.br

Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Cruzadas

Sudoku

Chuva
Qualquer garoa é certeza de alaga-
mentos em Santos. Fora a Avenida
Nossa Senhora de Fátima, que já é
conhecida pelos esportes aquáticos,
ruas do Gonzaga também ficam
cheias nas chuvas. Muito disso é
culpa da população, que joga lixo
nas ruas, entupindo bueiros, mas a
Prefeitura tem sua parcela de culpa
quando não faz a manutenção. Árvo-
res caem, semáforos param, a cidade
vira um caos. Se não bastasse, os 
motoristas parece que desaprendem 
a dirigir e tumultuam o trânsito.
Inácio dos Santos, Santos

Perimetral
A Avenida Perimetral em Guarujá pre-
cisa de melhorias com urgência. No
cruzamento com a Rua do Adubo os
caminhões dominam e os veículos
leves acabam tendo que achar manei-
ras de escapar de acidentes. Agentes
de trânsito qualificados precisam ser
contratados, para que nosso drama
seja amenizado. Esperar que a situa-
ção se complique e que caminhonei-
ros façam protestos, parando 
as vias portuárias, é irresponsável.
Maurício Duarte, Santos

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Você sabia que a Justiça proibiu 

a PM de abordar os moradores de

rua que circulam pela cracolândia?

O que você acha disso?

@luanyv: A população precisa
de segurança e os moradores 
de rua, bem, estes só têm a rua.
Difícil. 

@butekudodilsao: Acho que não
vou mais andar por ali!

@sousantos: A Justiça tem se
preocupado com cada coisa.

Leitor fala

Áries (21/3 a 20/4)
Tente relaxar um pouco, os últimos dias podem ter sido es-
tressantes demais para você. Procure valorizar mais o descan-
so e o seu relacionamento amoroso.
Touro (21/4 a 20/5)
Generosidade no amor. Mesmo que não esteja tudo perfeito,
você e o seu amor podem se ajudar trocando apoio e cari-
nhos. Aproveite para aliviar o estresse.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Emoções muito profundas podem deixar você um pouco in-
seguro e retraído, mas vai ser preciso encarar os seus medos
de frente se quiser ser mais feliz.
Câncer (21/6 a 22/7)
Boa liga no amor, tudo pode acontecer quando o bom humor
e a paixão se reúnem. Você e o seu amor poderão se curtir
com muito mais intimidade e prazer.

Leão (23/7 a 22/8)
Dia de reflexões e menos iniciativas para evitar se conflitar
com as pessoas. Está na hora de se afastar para cuidar mais
dos assuntos do seu coração.
Virgem (23/8 a 22/9)
Deixe as suas preocupações para trás e valorize atividades
que instiguem o seu emocional. Bom dia para jogos de
amor e para aprofundar o relacionamento.
Libra (23/9 a 22/10)
Paixão acima da razão, dia de cometer alguns erros de julga-
mento em prol do amor, tudo para facilitar o relacionamento
e ser mais feliz com a pessoa amada.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Depois de dias estressantes, nada melhor que um pouco de
sossego com a pessoa amada por perto para agitar o seu co-
ração. Aproveite o dia para namorar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Só o amor para alegrar a sua vida. Deixe os problemas para ou-
tro dia e foque toda a sua atenção na pessoa amada. Momento
favorável para o relacionamento.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Possível indisposição para dar conta de todas as tarefas do dia.
Vai ser preciso um pouco de descanso para repor as suas ener-
gias e esvaziar a sua mente.
Aquário (21/1 a 19/2)
Tente aliviar a cabeça com atividades que sejam fisicamente
menos desgastantes e que tragam um pouco mais de emoção
positiva para a sua vida. Sem estresse.
Peixes (20/2 a 20/3)
Paixão e emoções que só você sabe compreender. Pequenos
problemas podem ser facilmente driblados para que você
gaste mais tempo curtindo a pessoa amada.

QUIBE DE 
BANDEJA

DANIEL BORK
Receita Minuto

Recheio
250 g de carne moída( car-
ne de 2a)

200 g de cebolas picadas
20 g de snubar (pinholes)
50 g de margarina
1 pitada de pimenta-do-
reino

1 pitada de noz-moscada
Sal a gosto

Massa
300 g de trigo desidratado
400 g de patinho moído
2 vezes (sem nervos)
Folhas de hortelã ou man-
jericão

40 g de cebola picadinha
1 colher (sopa) de farinha
de trigo

Noz-moscada (pitada)
Pimenta-do-reino (pitada)
Sal a gosto
½ xícara (café) de água

Massa: Deixe o trigo na água por 20 minutos, em seguida es-
prema bem até tirar o excesso. Bata no processador com to-
dos os ingredientes da massa até obter consistência. Deixe
descansar por 20 minutos na geladeira.

Recheio: Aqueça a margarina, doure os pinholes e reserve.
Use a mesma margarina para cozinhar a carne até secar,
acrescente os temperos, as cebolas e por último os pinholes
dourados, deixe esfriar. Unte uma bandeja média com óleo
ou azeite e divida a massa em duas partes (camada inferior e
superior do quibe). Abra a massa com a mão forrando o fun-
do da bandeja, sempre passando água na mão para não gru-
dar e ajeitando com uma colher para ficar bem lisinha e reta.
Acrescente o recheio e cubra com o resto da massa. Use uma
colher para fazer pequenos riscos. Corte em pedaços com
uma faca molhada com água e coloque a margarina por ci-
ma. Leve ao forno por 40 minutos a 180oC.

Ingredientes

O
Quibe é considerado prato nacional no Líbano,
na Síria e no Iraque, imigrantes dessas regiões
levaram a receita para outras partes do mundo -
em especial para o Brasil. Esta receita é do chef

Salim Mattar - Especialista em Culinária Árabe. Outras
informações no www.restaurantemamaleila.com.br.

Modo de preparo
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Mamãe, posso ser santista?
Ontem almocei com Marco Piovan editor da Magma Cultu-
ral, editora responsável pelo belo livro “100 anos de futebol
arte”, em homenagem ao Centenário do Santos. E dele ouvi
uma história com um enredo que eu já imaginava, mas que
alguns cardeais da crônica esportiva tentam esconder. Sim,
há uma revolução das crianças em marcha. Uma revolução
contra a ditadura dos pais, contra a submissão às atitudes e
aos penteados comportados. Contou-me o Piovan que, em
reunião com dois amigos palmeirenses, ouviu de um deles,
conselheiro do clube de Parque Antártica, a confissão de que
está com um “problema” em casa. Seu filhinho de cinco
anos, que ele tenta atrair, desde o berço, para as hostes es-
meraldinas, tem feito uma crista no cabeça todo dia de
manhã, antes de ir para a escolinha, e já declarou que é fã do
Neymar. O menino passa a hora de dormir para ver seu ídolo
dar pedaladas, chapéus e marcar gols.

No domingo passado, o pai, fingindo entusiasmo, pediu
para o filho vestir seu uniforme verde e pegar a bandeira
para acompanhar o clássico contra o outro verde, de Cam-
pinas. Obediente, o garotinho apareceu na sala uniformizado
e enrolado na bandeira. Como se sabe, porém, o Palmeiras
perdeu e novamente nem sequer disputará um título, o que
tem sido uma rotina nos últimos dez anos.

Segunda-feira, pela manhã, segundo o pai ficou sabendo
pela esposa, o filho, meio tímido e falando baixinho, puxou
a saia da mãe e pediu, sussurrando: “Mamãe, posso ser san-
tista?”. Sem saber o que dizer, a progenitora levou a questão
ao patriarca da família, que hoje vive um dilema.

Pois eu diria a esse pai para não lutar contra a natureza.
Fazer com que o pequeno torça para um time que lhe trará
tristezas e desenganos é a última coisa que um bom pai pode
desejar ao seu filho. Fique feliz, meu caro. O menino é um es-
colhido, é um ungido pelos deuses do futebol. Ainda bem
que ele será santista. Já pensou se escolhesse outro time?

ODIR CUNHA

Santos FC

leitor.st@metrojornal.com.br

Odir Cunha tem 34 anos de carreira como jornalista. Conquistou
dois Prêmios Esso e três da APCA. Trabalhou em todas as mídias.
Tem 18 livros editados, oito deles sobre o Santos. É coordenador do
Centenário do Santos. Mantém o blog http://blogdoodir.com.br/
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Times apoiaram a decisão do árbitro

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Gramado do estádio Moisés
Lucarelli fica completamente
alagado e árbitro adia partida 
A partida que aconteceria
ontem entre Ponte Preta e
São Paulo, às 21h50, no
Moisés Lucarelli, pelas oi-
tavas da Copa do Brasil,
foi adiada devido as  chu-
vas que castigaram Cam-
pinas durante o dia. De
acordo com o árbitro Luiz
Flávio de Oliveira, a CBF
definirá hoje a nova data
do confronto.

A decisão deixou Ponte

Preta e São Paulo satisfei-
tos, pois há datas disponí-
veis, seus atletas deixam
de correr riscos e ainda
descansam para a semini-
nal do Paulista. 

“Houve bom-senso. Não
teríamos espetáculo e jo-
gadores poderiam se lesio-
nar”, disse João Paulo de
Jesus Lopes, vice-presiden-
te de futebol.  

METRO

Durante a partida contra
o Bolívar, em La Paz, na
última quarta-feira, Ney-
mar foi o principal alvo da
torcida da casa. O craque
reclamou bastante da sel-
vageria com que o Santos
foi tratado no estádio Her-
nando Siles.

“Essa guerra tem de
acabar. Não é porque é Li-
bertadores que os torce-
dores podem jogar coisas
no gramado. eu fui atingi-
do nos olhos e na boca”,
disse.  

Para o treinador alvine-
gro Muricy Ramalho, no
entanto, o camisa 11 san-
tista foi vítima de racis-
mo, já que foi atingido
por uma banana que foi
atirada pelos torcedores.

METRO

Neymar, no instante que é atingido na boca

GASTON BRITO/REUTERS

Chuva intensa adia 
Ponte x São Paulo

Neymar pede fim da
‘guerra’ na Libertadores

Salários
atrasados
PALMEIRAS. Luiz Felipe Sco-

lari está com três meses de
salários atrasados. A dívida
com o treinador é, inclusi-
ve, o argumento de parte
dos conselheiros que de-
fendem a permanência do
treinador. A informação é
do jornal  “O Estado de S.
Paulo”. METRO

Breve

Procura-se
atacantes
Tite deu o aval para o
clube buscar outro jo-
gador para o ataque
do Corinthians, mas
a diretoria não en-
contra facilidades pa-
ra chegar a um nome.
Reforçar o setor ofen-
sivo ainda durante a
disputa da Taça Liber-
tadores, inclusive, é o
objetivo da cúpula al-
vinegra.

Desde que Adriano
foi dispensado a vaga
está em aberto. A
ideia, no entanto, é
trazer um jogador re-
nomado. Diego For-
lán, do Inter de Milão
(ITA), chegou a ser
sondado, mas o valor
foi considerado mui-
to alto.  Nilmar, do
Villarreal (ESP), tam-
bém foi consultado.

Com opções escas-
sas, a direção passou
a olhar para  atletas
em clubes menores.
Hernane, do Mogi Mi-
rim, artilheiro do
Paulista com 13 gols,
foi oferecido, mas
não empolgou.

E essa procura tem
sentido. Liedson ain-
da não engrenou na
temporada. Elton, re-
serva, não é dos mais
prestigiados por Tite.
E Bill, que pratica-
mente não jogou des-
de o início do ano,
acertou um pré-con-
trato com o Santos.

METRO
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São Paulo a 300 km/h
esporte

av. Olavo Fontoura

Curva da Vitória

Curva “S” do Samba

Largada

Curva Base Aérea

Reta dos 
Bandeirantes

Curva do Anhembi

Reta de Marte

Curva 
Espéria

Curva do Pavilhão

Curva 
Tietê

Curva 14 Bis
Pit Stop

1

2

3

4

56

7

8
9

12

10

11

Curva das Docas

Anhembi curva a curva
Marcha 
usada 1ª

1

Velocidade
(km/h) 96

Marcha 
usada 2ª

2

Velocidade
(km/h) 104

Marcha 
usada 6ª

3

Velocidade
(km/h) 268

Marcha 
usada 1ª

4

Velocidade
(km/h) 99

Marcha 
usada 1ª

5

Velocidade
(km/h) 99

Marcha 
usada 1ª

6

Velocidade
(km/h) 93

Marcha 
usada 1ª

7

Velocidade
(km/h) 93

Marcha 
usada 2ª

8

Velocidade
(km/h) 115

Marcha 
usada 6ª

9

Velocidade
(km/h) 300

Marcha 
usada 1ª

10

Velocidade
(km/h) 94

Marcha 
usada 6ª

11

Velocidade
(km/h) 272

Marcha 
usada auto*

12

Velocidade
(km/h) 96

Pit Stop
Com o passar das edições, a pista do Anhembi 
está cada vez mais perfeita. Agora, cabe aos 
pilotos garantir um grande espetáculo.”
Helio Castroneves

* A velocidade no pit lane é controlada 
por um limitador acionado no volante

Confira as velocidades médias e as 
marchas nos principais trechos da pista

Ruas de São Paulo serão invadidas 
pelas máquinas da Indy

14

Depois de anos com o mes-
mo equipamento, em 2012
a Fórmula Indy entrou na
pista com novos carros e
disputa de motores (com
novas configurações e a vol-
ta dos turbos). Na primeira
etapa eram 11 equipes com
Chevrolet, de volta a catego-
ria e com o propulsor sendo
desenvolvido mais uma vez
pela Ilmor, 10 com Honda,
enquanto cinco escuderias
optaram pela Lotus.

Os dois primeiros estão
em patamares parecidos. A
Lotus ainda
precisa me-
lhorar. Tanto
que duas
equipes já es-
tão pulando
fora depois
da São Paulo
Indy 300. A
Chevrolet ga-
nhou as três
primeiras corri-
das, com isto a Honda pe-
diu autorização para modi-
ficar seu equipamento. Se
conseguir, o propulsor deve
ganhar cerca de 15 cavalos
de potência – o que na Indy,
pelo equilíbrio, é muito. Se
conseguir entra na compe-
tição de novo. Todos os bra-
sileiros usam Chevrolet.

Saindo dos motores, che-
gamos aos carros. Todos
têm o mesmo fabricante: a
Dallara. Estão mais robustos
e mais envolventes. As mu-
danças permitidas são míni-
mas. Quase zero. O objetivo
é, principalmente, aumen-
tar a segurança dos pilotos.

Com estas modificações
na parte técnica, para a
pista do Anhembi espera-
se que os carros ganhem

velocidade. Com isto, no
fim da reta da marginal, a
maior do calendário, as fe-
ras podem chegar a 340
km/h. O que, para muitos,
seria inimaginável em
uma pista urbana.

Pelo que aconteceu nas
três primeiras etapas, a
Penske é favorita. Venceu
todas. A equipe está com
cara daquela Penske dos
anos 80 e 90. Bom para o
Castroneves, que está mais
focado e pode chegar ao tí-
tulo na categoria. Will Po-

wer está cada
vez mais à
vontade nos
ovais e é um
nome muito
forte ao títu-
lo. E também
para vencer
em São Pau-
lo. Ele já abo-
canhou as

duas vitórias
por aqui.

Só que na Indy nem sem-
pre os mais fortes vencem.
Vejo outros pilotos em con-
dições de aparecer bem. Co-
mo os dois brasileiros da
equipe KV Racing – Tony e
Rubens. O segundo cada vez
mais a vontade em seu no-
vo desafio. O francês Simon
Pagenaud, o jovem Josef
Newgarden e, claro, os dois
da Ganassi: Dario e Dixon.

Mas, na Indy, a surpresa
é natural. Bia Figueiredo,
apesar de estar na Andret-
ti, vai correr apenas em
São Paulo e Indianápolis. 

Transmissão
Televisão:
TV Band, BandSports

• Rádio Bandeirantes
(840 AM, 90,9 FM)
• Band News FM (96,9)

Internet:
www.band.com.br

Rádio:

TÉO JOSÉ 
NARADOR DA BAND, 
ESPECIAL PARA O METRO
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ANDRÉ PORTO/ METRO

Etapa brasileira da categoria acontece domingo,
a partir das 12h30, no Circuito do Anhembi, em SP

Pilotos já trabalham nos carros e realizam 
amanhã o treino qualificatório para a corrida

15www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2012

Área bloqueada pela CET

Táxis

Ônibus

Pista expressa da 
marginal Tietê liberada

Estações de Metrô

Como fica 
a região

CAMPO DE MARTE

Circuito Anhembi
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Áreas serão bloqueadas pela CET a partir das 23h59 de 
quinta-feira (26/04) até as 23h59 de domingo (29/04)

Quem é quem Conheça os pilotos favoritos e os que correm por fora, 
segundo Felipe Giaffone, comentarista da Band

HVM

Simona 
de Silvestro 

78

CHIP GANASSI

Charlie 
Kimball 

83

RAHAL LETTERMAN

Takuma 
Sato 

15

SAM SCHMIDT

Simon 
Pagenaud 

77

DRAGON RACING

Katherine 
Legge 

6

DRAGON RACING

Sebastien 
Bourdais 

7

ED CARPENTER RACING

Ed 
Carpenter

20

SARAH FISHER HARTMAN

Josef 
Newgarden

67

Dario 
Franchitti 

10

CHIP GANASSI

Grahan 
Rahal 

38

CHIP GANASSI

Marco 
Andretti 

26

ANDRETTI AUTOSPORT

Ryan 
Hunter-Reay 

28

ANDRETTI AUTOSPORT

Scott
Dixon 

9

CHIP GANASSI

PENSKE

Hélio
Castroneves

3

PENSKE

Will
Power 

12

PENSKE

Ryan 
Briscoe 

2

KV RACING

Tony 
Kanaan 

11

DALE COYNE

James
Jakes 

19

DALE COYNE

Justin 
Wilson 

18

EJ Viso, 
da KV Racing, 

companheiro 

de Rubinho e 

Kanaan, o 

venezuelano é o 

único sul 

americano 

além dos 

brasileiros

Grandes chances
Equipes fortes / pilotos fortes

Podem surpreender
Equipes fortes e pilotos intermediários / 
equipes intermediárias e pilotos fortes

Azarões
Equipes e 
pilotos com 
menos chances

JR 
Hildebrand

4

PANTHER

James 
Hinchcliffe 

27

ANDRETTI AUTOSPORT

Mike 
Conway 

14

AJ FOYT

Oriol
Servia

22

DREYER & REINBOLD KV RACING

Rubens 
Barrichello 

8

ANDRETTI AUTOSPORT

Bia
Figueiredo

25

Por dentro da prova

Circuito do Anhembi 
4.080 metros de extensão, 11 curvas 
e uma reta com 1,5 mil metros

Corrida 
75 voltas ou 2 
horas de duração

Perigo logo à frente. 
Reduza a velocidade

Dê passagem (o retardatário) a um 
carro mais veloz que quer ultrapassá-lo

Largada ou relargada. 
Pista livre

Ambulância na pista ou ajuda 
médica se faz necessária

Perigo logo à frente. 
Reduza a velocidade

Fim da prova

Última volta

Corrida paralisada devido a acidente, 
chuva ou má condição da pista

Desclassificação do piloto 
ao qual foi indicada

Área do pit stop fechada

Piloto obrigado a ir aos pits e seguir 
orientações dos fiscais de prova

Piloto/Equipe Pontos

127

109

106

100

96

95

73

62

59

57

54

53

52

51

50

48

47

45

45

44

42

42

40

37 

36

36

Will Power/Team Penske

Ryan Hunter-Reay/Andretti

Helio Castroneves/Team Penske 

S. Pagenaud/Schmidt Hamilton

Scott Dixon/Chip Ganassi

James Hinchcliffe/Andretti

Ryan Briscoe/Team Penske 

Graham Rahal/Chip Ganassi

Rubens Barrichello/KV Racing

JR Hildebrand/Panther

Tony Kanaan/KV Racing

E.J. Viso/KV Racing

Dario Franchitti/Chip Ganassi

Justin Wilson/Dale Coyne

Mike Conway/A.J. Foyt

T. Sato/Rahal Letterman Lanigan

S.Bourdais/Dragon Racing

Marco Andretti/Andretti

Oriol Servia/Lotus DRR         

Charlie Kimball/Chip Ganassi 

Josef Newgarden/Sarah Fisher

James Jakes/Dale Coyne

Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing

Alex Tagliani/Team Barracuda 

Simona De Silvestro/HVM

Katherine Legge/Dragon Racing

1º

2º

3º

4º 

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º 

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

Calendário

27 de maio 500 
Milhas de Indianápolis

9 de junho
GP do Texas

23 de junho
GP de Iowa

16 de junho
GP de Milwaukee

3 de junho
GP de Detroit

8 de julho
GP de Toronto

19 de agosto
GP de Qingdao

5 de agosto
GP de Mid-Ohio

22 de julho
GP de Edmonton

15 de setembro
GP de Fontana

2 de setembro
GP de Baltimore

26 de agosto
GP de Sonoma

Classificação
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